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International Needs (IN) spojuje partnery v rozvojových a rozvinutých zemích v nesení evangelia, učednictví a službě světu.
Nadace Mezinárodní potřeby je součástí sítě mezinárodní společnosti International Needs, působící ve 33 zemích světa.

Milí dárci a partneři nadace,
opět Vám přinášíme unikátní informace z projektů, které podporujeme díky Vašim darům.
Nadace Mezinárodní potřeby je členem mezinárodní sítě International Needs (IN), která letos oslavila 40 let své existence. Na počátku
stála původní prostá myšlenka zakladatele Raye Harrisona z Nového Zélandu (více o něm najdete v části „Novinky, události a informace z naší kanceláře“), že propojí křesťany a dárce z bohatších zemí
světa s vizí a potenciálem místních křesťanských služebníků v chudších zemích. Vznikla celá řada životaschopných projektů a služeb
ve třiceti zemích světa. Posledních 19 let máme i my z ČR tu čest
podílet se společně s IN na pomoci potřebným a zvát k tomu i Vás.
Na počátku října jsem letěl do tureckého Istanbulu na kongres naší
organizace. Český podnikatel vedle mne mi asi v půli cesty položil
otázku: „Co vlastně ta Vaše organizace dělá?“ Není lepší otázky
pro ředitele nadace… Před námi byla ještě hodina letu a my jsme
ji strávili krásným rozhovorem o slávě i výzvách naší mezinárodní
práce, o tom, že si vlastně podobu projektů určují v každé zemi
místní lidé. Hovořil jsem o řediteli ghanské pobočky IN, který se
neváhal postavit mocným místním šamanům, a nejenže přežil, ale
uvedl z otroctví do svobody tisíce lidí. Zmínil jsem ředitele turecké pobočky, kterému vláda na několik měsíců přidělila ochranku,
protože jako aktivní křesťanský vedoucí je trnem v oku početné
muslimské komunitě. Vyprávěl jsem o mladém Nepálci Bipinovi,
jenž vyměnil osud beznadějného raubíře za nádhernou misijní práci mezi svými lidmi. Mého souseda zaujala také lektorská práce
na českých školách. Získal jsem pozorného posluchače a později
i cenné rady od tohoto zkušeného cestovatele, když jsem se po
příletu potřeboval zorientovat na letišti. Můj spolucestující si pak
listoval naší výroční zprávou a zjistil, že mezi dárci je jeden jeho

dobrý přítel, rovněž podnikatel. Obdržel jsem tak toto povzbuzení
jako malý dárek k našemu 40. výročí.
Píšu tento příběh i Vám, našim partnerům a dárcům jako poděkování za to, že se s námi účastníte této práce.
V letošním roce jsme po dlouhé přípravě spustili nové webové stránky a zahájili podporu pro děti již v šesté zemi světa, Bangladéši.
Bangladéšští kolegové rozvinuli cennou práci mezi nejchudšími
a nebojí se přiznávat ke svému křesťanství i v zemi s ústavně zakotveným islámským charakterem. Pokud můžete, podpořte prosím
jejich práci.
Děkujeme Vám za Vaši podporu i zájem.
Váš Mgr. Petr Horáček,
výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby

Co v Čerstvých zprávách najdete:
Úvod ředitele
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Z Filipín
Z Indie
Z Nepálu
Ze Srí Lanky
Z Ugandy
Program Zdravá mládež v ČR
Novinky, události a informace z naší kanceláře
Variabilní symboly pro peněžité dary
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Zprávy z podporovaných zemí
Každých několik vteřin zemře na světě jedno dítě v důsledku extrémní chudoby – kvůli hladu, nedostatku pitné vody nebo na nějakou nemoc.
Ve světě je 215 milionů pracujících dětí, které nemohou získat
vzdělání.
Kvůli chudobě nemohou některé děti chodit do školy.
Dárci zapojení do programu Dálková adopce PLUS® se stávají součástí řešení tam, kde je nouze. Dětem dáváme víc než jen vzdělání.
Níže najdete novinky ze zemí, kde s naší partnerskou organizací International Needs (IN) zprostředkováváme dálkovou adopci a další
programy pomoci do zahraničí.
Děti dostávají v bangladéšských školách IN i jídlo.
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Z Bangladéše
Z dálkové adopce
Začali jsme adopci v jedné z nejchudších zemí světa
V červenci 2014 jsme zahájili Dálkovou adopci PLUS® v Bangladéši. I zde spolupracujeme s místní organizací International Needs
(IN), která vznikla již před čtyřiceti lety a jejímž cílem je pomáhat
zejména sirotkům a chudým dětem. To je totiž v této chudé zemi
nejvíce opomíjená skupina.

Proč zrovna Bangladéš?
•
•
•
•
•

Polovina obyvatel Bangladéše neumí číst a psát.
Čtyřicet procent dětí do pěti let věku trpí podvýživou.
Mnoho dětí žije bez rodin na ulici; živí se krádežemi.
Mnoho dětí musí pracovat, aby pomohlo své rodině uživit se.
Odhadem 3 miliony dětí se nedostanou do škol.

Bangladéš je 2x větší než ČR, ale žije v ní 16x více lidí. Je to přelidněná země, kde se dříve lidé živili tradičním zemědělstvím. Dnes
je však taková obživa velmi obtížná. Půdy je totiž málo a zemi navíc
každoročně sužují záplavy, sesuvy půdy a další živly. Lidé se proto
stěhují do měst s nadějí, že zde najdou práci. Výsledkem jsou však
rozsáhlé milionové slumy, kde lidé jen živoří. Jen v hlavním městě
Dháka žije odhadem 15 milionů lidí, z toho dvě třetiny ve slumech.

Díky podpoře dárců mohou děti chodit do škol IN a získat základní
i vyšší vzdělání. Ve škole kromě toho dostávají zdravé jídlo a veškeré potřebné pomůcky, například uniformy. Podporou pomůžete
zlepšit život celé rodině.
Zatím jsme v ČR našli dárce pro tři bangladéšské děti. Můžete se
připojit. Pokud se Vám tento projekt líbí a sami ho podpořit nemůžete, řekněte o něm svým známým.

Podpora dítěte v muslimské zemi?
Devadesát procent obyvatel Bangladéše se hlásí k islámu. Proto
i děti, pro které hledáme dárce, jsou zatím převážně z muslimského prostředí. IN je však křesťanská organizace a i její místní školy
a sirotčince mají křesťanský charakter. Děti se zde seznamují s biblickým poselstvím a příběhy. Tato část výuky se jim moc líbí, přestože je to pro ně něco nového. Zdá se, že praktická láska a pomoc
zde překonává náboženské sváry. Křesťanů je v Bangladéši asi
0,3–0,7 %.

Informace o adopci v Bangladéši
Jsou na www.mezinarodni-potreby.cz (v menu je to část Kde pomáháme – Více o Bangladéši).

Dětem z Bangladéše můžete pomoci i Vy
Na www.mezinarodni-potreby.cz (v menu je to část Dálková adopce – Děti k adopci – Děti z Bangladéše) si můžete kdykoliv ověřit,
zda jsou děti z fotografií níže ještě volné k podpoře (nebudou-li tam,
našly mezitím dárce). Potřebných dětí z Bangladéše je na našich
webových stránkách ještě více.

Parvin Akhter

Bangladéšské děti se učí.

Ačkoliv jsou státní základní školy zdarma, pro nejchudší děti zde
není místo. Školy jsou totiž přeplněné anebo jsou příliš daleko od
slumů. Mnoho rodin se také neobejde bez práce svých dětí…
Bangladéšská IN vybudovala v uplynulých čtyřiceti letech dva velké sirotčince a pět vzdělávacích center uprostřed slumů v různých
oblastech země. V těchto slumových školách poskytují vzdělání
chudým dětem zdarma, a to díky podpoře zahraničních dárců, zejména v programu dálkové adopce.
Proto jsme se loni rozhodli, že Bangladéš zařadíme do našeho
projektu Dálková adopce PLUS®. Hledáme dárce pro děti ze dvou
oblastí Bangladéše: z vesnické oblasti Naogoan na severu a ze
slumu Banasri v hlavním městě Dháka. Připravujeme podporu ve
třetí oblasti.
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Dívka Parvin má dvě starší sestry. Otec
pracuje dlouho do noci jako řidič pronajaté rikši. Matka je v domácnosti.
Jejich příjem nestačí na vzdělání nejmladší dcery. Rodina bydlí ve slumové
oblasti Meradia v hlavním městě Dháka.
Ve městě žije nejméně 15 milionů obyvatel a více než polovina z nich přežívá
v rozsáhlých slumech. Většina těchto
dětí nemá šanci dostat se do přeplněných státních škol. Rodina žije v chatrči,
která je postavená ze starého stanu, nepotřebného textilu, kartonu
a suchého listí a má pouze jednu místnost. Mají přístup k pitné
vodě, ale vodovod je často znečištěný. Jsou islámského vyznání.
Parvin ráda tancuje a doma pomáhá s domácími pracemi. Jejich
domov je 2 km od školy. Chodí do 2. třídy školy, kterou provozuje IN
pro chudé děti. Ve škole ji baví občanská výchova. Než najde svého
dárce, její školní docházku dočasně financuje IN ze svých rezerv.
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Emran Sarder

a plechů. Lidé se v této oblasti živí zemědělstvím, ale život jim komplikuje nedostatek půdy a časté záplavy. Chudé děti z vesnických
slumů nemají šanci dostat se do přeplněných státních škol. Emran
rád hraje badminton. Doma pomáhá otci umýt zeleninu a ve školce ho baví umění. Chodí do školky, kterou provozuje IN. Než najde
svého dárce, jeho docházku dočasně financuje IN ze svých rezerv.

Chlapec Emran má dva bratry. Otec
prodává zeleninu a matka je v domácnosti. Příjem nestačí na vzdělání dětí.
Rodina se hlásí k islámu a bydlí na severu Bangladéše ve vesnické oblasti
Naogoan v chatrči z bambusů, dřeva

Z Filipín
Změna ve filipínském týmu IN
Kancelář International Needs (IN) Filipíny nyní kromě správní rady
vede pan Julio Concepcion Jr., který už byl výkonným ředitelem
v období 2011–2012. Julio má mnoho zkušeností z vedoucích
pozic v jiných neziskových organizacích.

Z dálkové adopce
Děti dostaly nové školní potřeby

Prázdninový tábor
Pracovníci IN uspořádali prázdninový tábor pro děti, které jsou
v programu dálkové adopce. Pro děti je to zážitek, který by jim jejich rodiče nemohli zaplatit. Citujeme z dopisu dítěte:
„O prázdninách jsem se zúčastnila třídenního tábora u nás ve škole.
Byla tam spousta dětí a mládežníků ze všech možných míst. První
den to pro mě bylo trochu těžké, protože jsem na takovém táboře
byla poprvé a moc jsem nevěděla, jak se seznámit s tolika novými
lidmi.
Když jsme se ale rozdělili do menších skupin, začala jsem si s nimi
povídat. Dostali jsme za úkol postavit hrad, který by reprezentoval
naše království. Potom jsme ten hrad měli bránit před učitelkou
a ostatními dětmi. Kdyby hrad dobyly, prohráli bychom. Během tábora hodně pršelo. Když pršelo, hráli jsme různé hry – boj světlušek, závod v pytlích, závody na chůdách nebo také závody v bahně.
Potom jsme se šli k řece umýt, protože jsme byli hodně špinaví. Pak
jsme si dali svačinu a odpočinuli si. Večer jsme měli táborový oheň,
hráli jsme další hry, jedli jsme bonbóny marshmallow se sušenkami.
Byly to šťastné chvíle a společně nám bylo dobře.
Poslední den tábora byl smutný, protože jsme se s ostatními dětmi
viděli naposled. Ještě než jsme se rozloučili, měli jsme závěrečnou
slavnost. Náš tým dostal certifikát za nejlepší spolupráci! Proto
jsme měli velkou radost. Po tom všem můžu říct, že to byly nejlepší
dny z prázdnin, na které nikdy nezapomenu.“

Povodně a tajfuny
I letošní tajfunová sezona byla dosti bouřlivá. Ročně Filipíny zasáhne přibližně 20 tajfunů a tropických bouří. Záplavy a s tím spojené
katastrofy jsou pro Filipínce takřka „normální“. Zatím nejsilnější
tajfun v tomto roce udeřil v polovině července na centrální oblast
Filipín a zasáhl některé oblasti v okolí hlavního města Manily, kde
bydlí děti z dálkové adopce. Většinou místní úřady reagují včas
a jsou na tyto situace připraveny – v případě potřeby evakuují příslušné oblasti. Tak to bylo i v tomto případě a nikomu se nic nestalo.

Chlapec s novým batohem a botami.

Koncem května se děti z Filipín chystaly na nový školní rok. Ten
je od června do konce března. IN uspořádala distribuci školních
potřeb, takže každé dítě v programu dálkové adopce dostalo nové
boty, batoh, deštník, sešity, tužky a propisky, pastelky a blok na psaní. Pracovníci IN i děti a jejich rodiny srdečně děkují všem dárcům!

V polovině září také hrozil výbuch jinak krásné sopky Mayon na
ostrově Leyte. Kvůli tomu bylo evakuováno několik desítek tisíc
lidí, včetně všech rodin z programu adopce, které bydlí v oblasti CL – Carigara Leyte a AL – Albay. Sopka se prozatím poněkud
uklidnila, ale velký výbuch stále hrozí.
V té samé době, kolem 18. září, pak v Manile a přilehlých oblastech
došlo k velkým záplavám.
Podle zpráv našich pracovníků jsou všechny děti i rodiny v pořádku.
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Seminář o lásce

Podle ohlasů účastníků byl seminář přínosný a mnozí si přejí, aby
takových seminářů probíhalo více. Semináře se zúčastnilo 115 dětí.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Přinášejí naději svým komunitám

Účastníci semináře o vztazích.

Děti a studenti z Filipín, kteří jsou podporovaní v programu dálkové adopce, se v září zúčastnili jednodenního semináře o zdravých
vztazích. Podle statistik se -náctiletým dívkám na Filipínách každou
hodinu narodí 24 dětí. Proto byl uspořádán tento seminář. Jeho
cílem bylo povzbudit mladé, aby nepodlehli modernímu trendu
okamžitého potěšení. Během dne byla probrána témata jako láska, známost a chození, manželství a sex. Mladí se také seznámili
s biblickým pohledem na tato témata. Aktivně diskutovali a mluvili
o svých zkušenostech.

Křesťanští pracovníci na Filipínách se snaží přinést svým komunitám prospěch jak praktickou pomocí, tak duchovní osvětou. Filipíny
jsou země velkých sociálních rozdílů. Pro množství chudých rodin
proto křesťané často organizují programy lékařské pomoci, potravinovou pomoc pro děti a další.
Kromě toho se také modlí za veřejné věci a jejich správu. Pastor
Joselito Apoya píše o soustředěných modlitbách před komunálními
volbami. Zmiňuje, jak velmi se trápí vysokou úrovní kriminality ve
své oblasti. Mladí lidé z jeho církve se zapojili do práce mezi vysokoškoláky. Přinášejí studentům přednáškové a diskusní programy
zaměřené na morální hodnoty. Některých programů se zúčastnilo
až 125 studentů.
Podobný způsob práce na základních i středních školách rozvíjí
také lidé z církve kazatele jménem Francisco Bonito. To stále není
všechno. Francisco kdysi zahájil svou činnost „na zelené louce“
ve čtvrti proslulé drogami a násilím. Jeho církev je nyní velmi aktivní v praktické, duchovní i osvětové činnosti a stále roste počet
jejích členů.

Z Indie
Záplavy

„Děti se na kurzu cítily nádherně a vyptávaly se, proč kurz netrvá
Severní Indie zažila v polovině srpna neobvyklé záplavy. Ty zasáh- třeba týden místo pouhých tří dní… Odevšad se ozýval smích a bylo
ly i část Dehradunu, ve kterém probíhá program dálkové adopce. vidět radostné tváře. Když jsme s dětmi povídali, viděli jsme, že roPracovníci International Needs (IN) nám však potvrdili, že všechny zuměly všemu, co se zde učily, a že chápou, co to znamená pro
děti a rodiny zařazené do programu jsou v pořádku a neutrpěly jejich běžný život. Pro letošní rok bylo hlavním tématem kurzu stvoření světa. Na toto téma existují různé mýty; avšak zde se hovořilo
větší škody.
o zprávě zapsané v Bibli.“

Z dálkové adopce
V programu dálkové adopce ve městě Dehradun je přibližně 85 dětí,
které jsou podporované dárci z několika zemí. Dárci z ČR podporují
34 dětí. Můžete s námi pomáhat těmto chudým dětem získat dobré vzdělání a tím uniknout z beznaděje chudoby. V rámci podpory
jsou dětem hrazeny školní poplatky a různé školní potřeby, případně
další pomoc rodině.

Prázdninový kurz s biblickým programem pro děti
Tyto oblíbené třídenní kempy pořádá IN v době prázdnin, které
trvají dva měsíce a jsou od poloviny května do poloviny července.
Kemp je určen především dětem, které jsou podporovány v dálkové adopci. Organizátoři proto očekávali asi 70–80 účastníků, ale
přišlo 110 dětí. Dostalo se tedy i na celou řadu dětí, které nejsou
ve stálém kontaktu s činností organizace IN, ale měly zájem o program i společenství. A dobře udělaly: učitelé z místního křesťanského sboru se na děti dobře připravili.
Součástí výuky bylo malování, hry, různé kreativní aktivity. Vedoucí
programu paní Elizabeth Tamang píše ve své zprávě:
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Indické děti na kurzu.

Nám v našich evropských poměrech se to může zdát zvláštní, ale
pro děti z nepálské menšiny žijící v severní Indii bylo nesmírně
objevné slyšet tak prosté poselství, že lidé byli stvořeni jako muž
a žena, nikoliv dle jednotlivých kast. Žádné kasty, žádné rasové
rozdíly, nic takového. Každý den se tak v dětských srdcích utvrzovalo vědomí hodnoty každičkého človíčka, pochopení, že neseme
zodpovědnost za svůj život i za své tělo.
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Letní kurz byl zakončený vystoupením jednotlivých týmů, výstavou
kreseb, tancem, scénkami. Díky kolegům z severoindické IN a díky
Vám, dárcům, jsme letos skutečně udělali radost mnohým dětem!

Z dopisu čerstvého absolventa
„Během studia jsem měl občas pochybnosti, zda vše zvládnu, ale vždy jsem
myslel na svůj závazek vůči Vám, kteří
jste mi finančně umožnili studium. To
pro mě bylo opravdu velké povzbuzení a Vaše dopisy mi dodávaly odvahu.
Nyní jsem studium dokončil! Jsem Vám
tak vděčný za Vaši lásku a podporu.
Jen díky tomu jsem mohl dosáhnout
úspěchu. Budu se za Vás vždy modlit.“
Yam B. Shreshta

Studenti biblických škol z Nepálu
Od nynějška najdete tuto kapitolu vždy pod Indií. Studenti tří biblických univerzit jsou většinou nepálské národnosti, ale studovat musí
na školách v Dehradunu v severní Indii. Proto bude nadále tento
projekt jak na našich webových stránkách, tak i zde ve zpravodaji
zařazen pod Indií. V Nepálu zatím dobré teologické školy nejsou;
křesťanství tam donedávna bylo trestné.

O co v podpoře studentů biblických škol jde
Můžete se podílet na misii a růstu církve v Nepálu ze svého domova
a bez složitého cestování. A to tím, že budete finančně podporovat
některého takového studenta nebo studentku. Tento program se podobá Dálkové adopci PLUS®: dárce dává finanční podporu a student dárci zasílá 4 dopisy za rok. Můžete s námi podpořit konkrétního studenta pravidelnou měsíční částkou ve výši 350–1400 Kč.
Během posledních padesáti let stoupl počet křesťanů v Nepálu
z nuly na odhadovaný 1 milion. Nepálské církve to řadí mezi nejrychleji rostoucí na světě. Církve v Nepálu však mají nedostatek
vzdělaných služebníků. Proto podporujeme tyto nepálské studenty,
kteří studují teologii v severní Indii. Po ukončení studia se absolventi většinou vracejí do Nepálu nebo k nepálské menšině v Indii,
příp. v Bhútánu, jako kazatelé, evangelisté, pracovníci v církvích,
křesťanských školách nebo neziskových organizacích. Mohou tak
sloužit lidem na plný úvazek.
V podpoře studia vysoké biblické školy mají přednost zájemci přímo z Nepálu, jinak podporujeme též indické studenty. Jsou to však
zpravidla emigranti z Nepálu nebo jejich potomci. Emigranti hovoří
nepálsky a nazývají se nepálskými Indy.
Letos toto teologické studium úspěšně dokončilo deset studentů.
Pět z nich vystudovalo díky finanční podpoře dárců z ČR. Nyní na
třech různých biblických školách studuje 25 studentů, přičemž dárci z ČR podporují 12 z nich.
V současné době čekají na své dárce další dva studenti. Najdete
je na www.mezinarodni-potreby.cz (v menu je to část Další projekty – Nepálští studenti biblických škol v Indii – Studenti, kteří čekají
na podporu).

Ujměte se Sarmily nebo Nitina
Sarmila Lahor
Sarmila je nepálské národnosti. Se dvěma sestrami vyrostla v hinduistické rodině. Její mladší sestra kdysi onemocněla a měla vážné psychické problémy.
Doktoři jí neuměli pomoci. Jednoho
dne je navštívil jejich soused, který byl
kazatelem. Vyprávěl jim dobrou zprávu o Bohu a modlil se za nemocnou
sestru. Bůh ji uzdravil. Sarmila přijala
Ježíše Krista jako osobního Spasitele.
Nyní se přihlásila na biblickou univerzitu, aby se naučila více o Kristu a o tom,
jak šířit evangelium. Navštěvuje přípravný ročník na Biblické škole
Doon. Studium ukončí pravděpodobně v roce 2018.

Nitin Lama
Nitin pochází z hinduistického prostředí, je indické národnosti. V mládí
se připojil do špatné party. Kouřil a pil
alkohol. Jednou však šel na setkání
křesťanské mládeže a Bůh změnil jeho
srdce. Nitin přijal Ježíše Krista za svého
Spasitele. V církvi se podílel na vedení
chval a mládeže. Chodí do 1. ročníku
bakalářského studia na Biblické škole
Doon a studium ukončí pravděpodobně
v roce 2017.

Z Nepálu
Z dálkové adopce
O povodních
Období monzunových dešťů trvá v Nepálu od června do září. Letos bylo poznamenáno záplavami a sesuvy půdy. V polovině srpna
došlo k rozsáhlým záplavám zejména na jihu Nepálu, kde přišlo
o život více než 100 lidí. Děti z dálkové adopce a jejich rodiny toto
neštěstí podle zpráv našich spolupracovníků vůbec nezasáhlo.

Ze zpráv křesťanských pracovníků
Modlitby přinášejí pokoj
Nepálští křesťanští pracovníci, z nichž pět podporujeme z ČR, se
často setkávají s lidmi zapletenými do velkého množství pověrčivých
a temných praktik. Takové činnosti možná po nějaký čas přinášejí
lidem prospěch, ale později je přivedou do vážných potíží.
Příkladem je pan M. T., který dříve býval vyznavačem buddhismu.
Praktikoval čtení budoucnosti z dlaní, býval zván k porodům jako
věštec neboli „sudička“, používal magii k vyhledávání partnerů pro
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nezadané, provozoval nadpřirozené léčení a další četné formy věštění. Nic z toho mu však nepomohlo čelit temným vlivům, které
začaly ovládat jeho dceru. Požádal pak o pomoc křesťany. Jejich
modlitby konečně přinesly jeho domu pokoj. Pan M. T. spálil své
pomůcky a symboly, které jej vázaly k předchozím praktikám.
Paní K. T. se ocitla v nesnadné životní situaci, když se do života
její dcery a maminky vloudila nemoc. Použila řešení obvyklé v jejím
okolí: obětovala pět kohoutů a dva kozly, ale vše bylo spíše horší.
Také paní K. T. našla pomoc mezi křesťany a v modlitbě.
Oba jsou jedni z mnohých, kdo se nyní učí ve svém životě plně používat poznanou víru místo tradičních pověr a zvyků.

Studenti biblických škol z Nepálu
Od nynějška najdete tuto kapitolu vždy na předchozích stránkách
pod nadpisem „Z Indie“, kde je také vysvětleno, proč tomu tak je.
Děkujeme Vám za pochopení.

Podporovaný chlapec kreslí obrázek pro svého dárce
(s matkou v kanceláři IN Nepál).

Ze Srí Lanky
Z dálkové adopce

Říkal jsem mu, jak je nebezpečné být
součástí pouličních gangů a jaké věci
se můžou dít ve vězení. Věděl jsem totiž, že už se do nějakého gangu kluků
zapletl, ale když ho policisté varovali,
přestal s těmito chlapci trávit čas. V našich rozhovorech jsem ho povzbuzoval
a dával mu najevo, že rozumím tomu,
jak se cítí osamělý a odmítnutý od otce.
Už po několika týdnech jsme si všimli,
že se chová o něco lépe a dokonce se
začal usmívat.“

Koordinátor Hillary povzbuzuje osamělé děti
Hillary je pracovníkem International Needs (IN) na Srí Lance. Je
mu 29 let a v dětství se musel potýkat se ztrátou otce, který rodinu opustil. Dnes Hillary pracuje jako koordinátor dálkové adopce
a také vede preventivní programy, např. o nebezpečí kouření, alkoholu a o drogách. Kromě toho se zabývá poradenstvím zejména pro
mladé chlapce, kteří chodí do „Harrisonova centra péče o děti“,
provozovaného IN. Chlapci ze slumů jsou ve velkém nebezpečí,
protože ve slumech fungují pouliční gangy. Pro chudé děti s těžkým
dětstvím či rozpadlými rodinami je velmi lákavé zapojit se do takových gangů. Pak ale stačí málo k tomu, aby se především chlapci
zapletli se zákonem a stali se z nich zločinci. Hillary nám popsal
příběh z posledního půlroku:
„Chathuranga (na fotografii) je v 10. třídě a ve 2. třídě má mladšího bratra. Když bylo Chathurangovi 9 let, jeho otec rodinu opustil
a odešel do zahraničí kvůli lepší práci. Chathuranga to nesl velmi
těžce a z odchodu otce vinil matku. Jeho chování se velice zhoršilo, často se pral a všichni okolo si na něj stěžovali. Proto jsem
se s ním nedávno začal scházet a mluvit s ním o jeho chování.

Srílanské děti se učí pracovat na počítači
Nejchudší děti ze slumů mohou díky podpoře dárců z ČR chodit
do Harrisonova centra, kde se mimo jiné učí pracovat s počítači.
Hillary, pracovník centra, který má tuto výuku na starosti, píše: „Výuka počítačů začíná od naprostých základů. Cílem je naučit děti
průměrným dovednostem a práci s programy Microsoft Office. Každá lekce trvá hodinu. Máme tři počítače a na hodině je vždy šest
dětí, takže se dva dělí o jeden počítač.“

Z Ugandy
Napsáno dárkyní
Přínos vzdělávání neslyšících dětí z Ugandy
z mého pohledu
To, že je člověk neslyšící, neznamená, že se nedokáže vzdělávat!
Sama jsem sluchově postižená, vadu jsem zdědila po neslyšících
rodičích. Vyrůstala jsem v prostředí, kde se přirozeně používal jak
znakový, tak mluvený jazyk.
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Neslyšící děti potřebují ke svému vzdělání speciální péči, jiný přístup než normální slyšící děti. Všechno je potřeba dítěti vysvětlit
ve znakovém jazyce, ovšem základní podmínkou je osvojení znakového jazyka. Pokud dítě neovládá znakový jazyk, těžko pochopí,
co mu chcete říct. Nicméně to platí asi u všech jazyků. Neslyšící
to mají těžší. Je-li sluchově postiženo dítě, které je ze slyšící rodiny,
těžko se ve slyšícím prostředí naučí znakovat. Slyšící společnost ho
nepřijme a neslyšící se ocitne v úplně jiném světě, kde mu nikdo nerozumí. Proto je skvělé, že v Ugandě existuje škola přímo pro neslyšící děti, které mají možnost naučit se znakový jazyk a vzdělávat se.
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Je všeobecně známo, že sluchově postižené děti, které mají za ma- Na www.mezinarodni-potreby.cz (v menu je to část Dálková adopce
teřský jazyk znakový, mívají problémy s běžným jazykem, protože je – Děti k adopci – Děti z Ugandy) si můžete kdykoliv ověřit, zda je
většinou jiný. Má jinou formu, jinou skladbu než ten znakový. Často ještě volný k podpoře. Když na webu nebude, našel mezitím dárje to jazyk, kterému nerozumí, a nechápou rozdíly mezi znakovým ce. Máte-li zájem o podporu neslyšícího dítěte a na našich intera běžným jazykem, který se v jejich zemi používá. Za mateřský ja- netových stránkách jste už Elijaha nenašli, napište nám. Sluchově
zyk považují neslyšící svůj znakový jazyk. Tohle všechno by se děti postižených dětí je v Ugandě více a na vyžádání se zeptáme tamní
měly ve škole naučit a zjistit rozdíly mezi dvěma jazyky. Naučit se koordinátorky.
správně používat oba jazyky, aby mohly normálně fungovat v běžném prostředí a samostatně si vyřídit věci, které jsou pro slyšícího Dopis od neslyšící Sharon z 1. třídy
člověka samozřejmostí.
Trochu mě vyděsil článek, který jsem našla zde: http://deafunity.org
(angl.). Píše se v něm, že v Ugandě je mnoho neslyšících. Používají
Ugandský znakový jazyk – USL. Slyšící lidé označují neslyšící jako
Kasiru, což znamená hloupý či bláznivý. Neslyšící děti jsou „prokleté“, přitom za svoji vadu nemůžou. Mrzí mě, že nemají žádná práva,
že slyšící společnost s nimi jedná jako s méněcennými, přivazují je
ke stromu a brutálně je zneužívají. Neslyšící člověk, který není vzdělaný a nezná svoje práva a možnosti, snadno podlehne tlaku slyšící
společnosti. A bere svoji sluchovou vadu za trest. Pro neslyšící dítě
je vzdělání to nejdůležitější, co mu můžeme dát!
Myslím si, že bychom neslyšící a vůbec postižené děti měli podporovat. Nemají to lehké. Nemohou se zařadit do běžné společnosti
a jsou odstrčeni od světa.
Před lety jsem našla na stránkách Nadace Mezinárodní potřeby
(NMP) neslyšící holčičku, která mě zaujala. Bylo nádherné vědět,
že i jinde na světě existují školy pro neslyšící. Hřálo mě to u srdíčka.
Ještě jsem studovala a po nějaké době jsem si nemohla podporu
dál dovolit. Když jsem se k adopci po letech vracela, na internetových stránkách NMP jsem žádného neslyšícího nenašla. Trochu mě
to mrzelo, ale jsem ráda, že mi nakonec neslyšící dítě našli a že
Phionu mohu ve vzdělávání podporovat. Vzdělání jí nikdo nevezme,
věřím, že je to pro Phionu to nejlepší!
Nakonec bych ráda zmínila citát od hluchoslepé Helen Kellerové:
„Slepota odděluje člověka od věcí – hluchota od lidí.“
Bc. Jana Lapčáková
Předsedkyně organizace pro neslyšící děti Jablíčko dětem
a sociální pracovnice

Z dálkové adopce
Dejte šanci neslyšícímu Elijahovi
Neslyšící chlapec Elijah Matsiko bydlí
se svou babičkou. Jeho matka je ještě
velmi mladá a otec ho odmítl a nestará
se o něj. Elijah hledá dárce, který by mu
umožnil vzdělání. Pomozte mu, aby se
naučil aspoň něco z toho, co se mohou
naučit zdravé děti. Můžete ho s námi
podpořit pravidelnou měsíční částkou
ve výši 350–1400 Kč. Staňte se součástí řešení tam, kde je nouze.

Toto je dopis od patnáctileté neslyšící Sharon, která letos chodí
teprve do 1. třídy speciální školy pro neslyšící. Sharon má staršího
bratra, který se o ni stará, protože matka své děti opustila a nikdo
neví, kde je. Otec jim nedávno zemřel. Sharon může chodit do školy
jen díky podpoře dvou dárkyň z ČR. V dopise píše: „Život jde dobře.
Včera mě navštívil bratr a přinesl mi nějaké jídlo, propisky a knihy.
Představila jsem ho mým přátelům a učitelům a oni ho vřele přivítali. Škola je fajn a já se pilně učím na zkoušky.“

Pomozte uskutečnit sny budoucích lékařů,
učitelky a účetní
Právě teď hledá pět nadaných studentů dárce, kteří by jim umožnili
pokračovat v již započatém středoškolském studiu. Jejich přehled
najdete na následující straně.
Takové vzdělání rozhodně nezíská každé ugandské dítě. Dokončení
střední školy nebo odborného kurzu obvykle stačí k tomu, aby absolvent v Ugandě získal práci a mohl uživit sebe i rodinu.
Znamená to, že děti, které se kdysi sotva najedly dosyta, nyní prošly
sedmi třídami základní školy a postoupily na šestiletou střední školu.
Protože je středoškolské studium dražší (plná podpora je 1 050 Kč
měsíčně), umožňujeme, aby se na podporu jednoho studenta složilo více dárců nezávisle na sobě.
Všechny tyto mladé čeká už jen 2–5 let středoškolského studia
a budou-li moci, možná později i univerzitního. Nyní hledají dárce,
ale než je najdou, naše nadace je podporuje z tenčících se rezerv.
Svou podporou můžete dát šanci i jim. Jejich podpora už nebude
trvat tak dlouho jako u menších dětí a je známý předpokládaný
konec podpory. Vysokoškoláky zatím kvůli velmi drahé podpoře do
programu nepřijímáme.
Pokud se i Vy chcete podílet na jejich studiu, jejich fotografie
a stručné údaje najdete na další stránce.
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K podpoře těchto studentů se můžete přihlásit na našich webových
stránkách: www.mezinarodni-potreby.cz (v menu je to část Dálková
adopce – Děti k adopci – Děti z Ugandy). Že jde o středoškoláky,
je uvedeno u konkrétních dětí. Čeští dárci umožňují už šestnácti
ugandským dětem studovat na střední škole.

Jesca
dívka
Potřebná podpora: 525 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze šesti
Chce být: učitelkou
Situace: otec jí zemřel
a matka ji opustila, žije u strýce

Caleb

Oliver

chlapec
Potřebná podpora: 350 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze šesti
Chce být: lékařem
Situace: má 2 bratry a 2 sestry
(jedna z nich je Faith níže)

dívka
Potřebná podpora: 350 Kč/měsíc
Ročník: 4. ze šesti
Chce být: lékařkou
Situace: má 7 sourozenců, žije s matkou, rodiče jsou rozvedení

Faith

Nuriat

dívka
Potřebná podpora: 350 Kč/měsíc
Ročník: 1. ze šesti
Chce být: lékařkou
Situace: má sestru a 3 bratry
(jeden z nich je Caleb výše)

dívka
Potřebná podpora: 550 Kč/měsíc
Ročník: 2. ze šesti
Chce být: účetní
Situace: má 4 sourozence,
otec jim zemřel

Program Zdravá mládež v ČR
Pro děti a mládež může být zásadní pomocí, když v rámci primární
prevence uslyší přednášku lektora v jejich škole.

Náš program Zdravá mládež pomáhá správně nastavit výhybky
v životě mladých.

O programu Zdravá mládež snadno najdete více
Z odkazu www.zdrava-mladez.cz se dostanete přímo na informace
o tomto programu a o všech lektorech.

Nový lektor v akci
Z posledního grantového kola, které proběhlo v únoru, vzešel nový
lektor Pavel Slepička. Ten se od září 2014 věnuje přednáškám na
školách na Olomoucku a v Prostějově. Jeho práce začíná tzv. na
zelené louce, cestu do škol si tedy musí teprve prošlapat. Nyní
má již kolem 60 domluvených přednášek. Díky spolupráci s místní
Apoštolskou církví má k dispozici prostory pro následnou klubovou
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Průměrný věk první zkušenosti dítěte s pornografií na internetu
je 11 let.
Čeští školáci ve věku 15 a 16 let jsou nejrozšířenější skupinou uživatelů konopí a extáze v Evropě.
V ČR v posledních letech přibývá nakažených HIV – loni jich bylo
nejvíce od r. 1985. Celkem 88 % všech nakažených se infikovalo
při sexu.
Program Zdravá mládež podporuje lektory přednášející na českých
školách na etická témata. Lektoři se s mladými setkávají i ve volném čase, navazují užší kontakt, pomáhají a radí jim v krizových
situacích.
činnost, kde mohou mladí lidé bezpečně trávit volný čas. Navíc tu
již delší dobu funguje dobrodružný klub pro děti, Royal Rangers.
Pavel o tom říká: „Ano, přednášky ve škole mají být v životě mladých lidí impulzem, který je nasměruje, ale tím naše spolupráce
s dětmi teprve začíná. Jsem připraven se věnovat jejich dotazům na
poradenském webu, v případě zájmu připravovat zajímavá témata
pro diskusní klub, pořádat zájmové akce – výlety, didaktické hry…
V posledním roce tvořím fotoklub. Je to vynikající příležitost vyrazit
společně na výlet do přírody nebo na výstavu, do skanzenu či do
ZOO, kde můžeme společný čas trávit tvořivou činností (fotografování nabízí řadu výzev), ale zejména prohlubováním dobrých vztahů
při povídání o životě, sdílením starostí i radostí.“
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Již nyní Pavel plánuje vznik týmu lektorů, aby nabídka pokryla poptávku místních škol: „Na přednáškovou i návaznou činnost nechci
zůstat sám. Proto aktivně hledám a oslovuji potencionální spolupracovníky a budoucí lektory. Rád bych postavil stabilní a funkční
tým jak v Olomouci, tak v Prostějově.“

Soustředění lektorů 2014
Soustředění lektorů zorganizovala naše nadace již podesáté. To
letošní se odehrálo 1.–3. září 2014 a zúčastnilo se ho 51 lidí.
Naprostá většina účastníků byli lektoři, kteří chodí do škol přednášet na klasická etická témata či na témata primární prevence. Na
přípravě programu se zčásti podílela i spřátelená F-nadace. Poprvé jsme soustředění prodloužili o jeden den, takže jsme měli více
času na rozhovory a sdílení zkušeností. Část programu jsme také
vyhradili pro setkání a rozhovor pouze s „našimi“ lektory v programu Zdravá mládež, zatímco vedení F-nadace mělo tentýž čas pro
„své“ lektory. I v dalších ohledech bylo soustředění významnou
příležitostí pro důležitá setkání, protože se zde vždy schází zástupci či vedoucí osobnosti nejvýznamnějších křesťanských organizací
z oboru práce na školách.
Vybíráme z ohlasů účastníků:
• „Velmi děkuji organizátorům za skvěle připravenou akci,
pohodovou atmosféru. Moc si vážím toho, že zde mohu být
a vnímat tolik inspirujících podnětů.
• Bylo to skvělé!
• Bylo to bezva, děkuji organizátorům.
• Děkuji za prima čas, který jsme spolu strávili.
Díky za úžasnou organizaci.
• Mám za sebou mnoho desítek soustředění, akcí, školení,
a toto je fakt vrchních 5 %! Díky!“

Na www.mezinarodni-potreby.cz (v menu je to část Minulé projekty
a akce – Soustředění lektorů 2014) si můžete přečíst více a kromě
fotografií shlédnout i amatérské video ze soustředění.

Otevřete své srdce pro mladé v naší zemi
Podílejte se na přednáškové práci lektorů. Je to jedinečná příležitost, jak pozitivně ovlivnit mladé v naší zemi. Darovaných 500 Kč
znamená jednu přednášku pro 25 českých studentů. Můžete tak
umožnit jedné třídě prožít přednášku našeho lektora. Všechny dary
z ČR jsou plně použity pro podporu lektorů. Pomůže nám každý dar.
Potřebujeme Vaši pomoc, aby děti a studenti mohli mít tyto přednášky trvale. Pomoci nám můžete svými dary, ať už jednorázovými
nebo pravidelnými. Variabilní symbol je 350, číslo našeho účtu je
139513054/2700. Můžete využít tlačítko platební brány PayPal,
které je umístěno na našich webových stránkách v části „Podpořte
program“ (vpravo nahoře) a vpravo uprostřed v části „Zdravá mládež v ČR“.
Pro rok 2014 chceme získat celkem 520 000 Kč, abychom mohli
program udržet a rozvíjet. Naší strategií je dlouhodobá podpora
každého lektora. Letos jsme až doposud dostali 263 000 Kč.

Za mladé v ČR bojujeme už šestnáctý rok
Naše finanční podpora dává sedmnácti lektorům z celé ČR možnost, aby se přednáškové službě na českých školách věnovali na
částečný či plný úvazek. Umožňují to Vaše dary, bez nichž by to
nešlo. Naše nadace lektorům financuje podstatnou část mzdových
nákladů. Celkem 62 % toho, co lektorům dáváme, jsou právě dary
od Vás, dárců z ČR. Velice si Vaší pomoci vážíme.
Někoho možná napadne: „Nějaké přednášky, děcka stejně neposlouchají a jen se ulejou z výuky,“ ale my víme, že české děti se
mohou ocitnout v ohrožení života kvůli řadě nebezpečí. Lektoři je

Společná fotografie účastníků soustředění.
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mohou včas varovat a nabídnout jim zdravé životní pohledy. Na
školách je o etickou výchovu stále velký zájem.

Střípky z přednášek lektorů
Karla Mihatschová

dokázali zachovat ani základy slušného chování, jsem měl pocit,
že taková je celá třída a že to vlastně nikoho nezajímá. Při poslední přednášce jsem je poprosil, že jestli chtějí, můžou mi na zadní
stranu ankety napsat osobní vzkaz. Nepočítal jsem však s tím, že
to vůbec někdo udělá. Jak jsem se mýlil! Když jsem doma pročítal
zadní strany anket, byl jsem dost naměkko. Osobní vzkaz napsala
víc jak polovina lidí. Dva z těchto ohlasů:
„Přednášky byly super, poučné a nejednalo se o klasickou školní
hodinu. Přišlo mi to jako povídání s kamarádem a bavilo mě to. Jen
tak dál a mnoho úspěchů!“
„Děkujeme za přednášky. Velmi mi v některých případech pomohly… a uvědomila jsem si, že každý má v něčem problémy, a to mě
uklidnilo, že v tom nejsem sama.“
Asi chápete, že mě to velmi povzbudilo v tom, že některé věci se
nám jen zdají a že si kvůli pár zlobivým žákům nemám dělat obraz
o celé třídě, protože ostatní to zajímá a dobře poslouchají, a především pro ty tam nakonec jsem.

Karla umí do diskuse zatáhnout i „drsné puberťáky“.

Požádala jsem žáky jedné deváté třídy, aby se vyjádřili k mým přednáškám. Je to první třída, kterou jsem s programem Etických dílen
provázela od 6. třídy. Tehdy na začátku to s nimi byly dost hrozné
hodiny: kromě vyrušování by se to dalo shrnout do tří slov – odmítání, nezájem, nepochopení. Teď po čtyřech letech byly hodiny
u nich vždy příjemným zážitkem, a proto přikládám jejich zhodnocení všech našich setkávání:
Co nového jsem se naučil?
• své rodiny si musím hodně vážit;
• každý má právo vyjádřit svůj názor;
• neměl bych mít předsudky vůči lidem;
• nesoudit podle obalu; ne vše je takové, jak se zdá.
Využiješ něco z toho ve svém budoucím životě?
• vím, co mám v konkrétních situacích dělat;
• naučili jsme se chovat k lidem i věcem – a to v životě
používáme prakticky pořád;
• vážit si lidí takových, jací jsou.

Ivo Neuvirt
Reakce na přednášku:
„Děkuji. Strašně hodně jsi mě inspiroval. Kolem mne se pohybuje hodně hokejistů a jak je znám, tak to jsou neskutečná hovada,
s prominutím. Zamilovala jsem se do jednoho kluka a díky tvojí
přednášce jsem si uvědomila, že mě chce jenom na jedno. Panenství je fakt dar a moc si toho vážím, že ho ještě mám. Děkuji ti moc.
Otevřel jsi mi oči. Teďka si toho vážím jako nikdy předtím. Měj se
hezky a určitě se někdy ještě uvidíme.“

Ida Pencová

Petr Kadlec

Při jedné z besed zpívá Ida s dětmi písničku o kamarádství.

Petr Kadlec při přednášce.

Na konci školního roku jsem měl přednášku v jedné třídě, ze které
jsem vždy odcházel vyčerpán, protože udržet je na uzdě bylo téměř
nemožné. Vždycky jsem si říkal, že to s nimi snad byla poslední
přednáška. Kvůli pár lidem, kteří všechny vážné věci zlehčovali a ne-
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V květnu jsem začala učit program „Moje cesta na svět“. Je to program pro třetí až páté třídy o miminku a všech věcech, co se početí, těhotenství a porodu týče. Program je založený na tom, že se
téma sexuality nepřednáší samostatně, ale v kontextu vztahu. Takže
v první části s dětmi při různých aktivitách řešíme, co je to láska
a jak vypadá skutečný vztah. A z toho potom plynule přecházíme
k tomu, že v takovém prostředí můžeme tedy uvažovat o miminku.
Celé téma je zpracované krásnou formou, která ho zbavuje nádechu trapnosti, a děti na něj reagují velmi hezky.
S tímto tématem jsem obešla mnoho škol ve šluknovském výběžku
a odevšad mám velmi pozitivní ohlasy od dětí i učitelek.
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Miloslav Fanta
Na konci školního roku se vracím na místo činu (tedy do škol) s druhým programem. Těší mě, že učitelé, se kterými se setkávám, mi
říkají: „Děti se už těší.“ Jedna kolegyně z gymnázia mi vyprávěla,
jak dívky chtěly změnu termínu sportovního turnaje, aby mohly být
na našem programu. V jiné třídě se holky vracely unavené z fotbalového turnaje. Nezamířily však domů, ale do školy na program.
Včera jsem se byl se synem podívat na start automobilového závodu veteránů a u startu mě viděly dvě hostesky. „Já vás znám ze
školy,“ začala první. „Ano, vy jste Fanta a mluvil jste o partnerských
vztazích,“ přidala se druhá. Čtyři roky po sérii těchto programů si
stále pamatují téma a lektora. Proč to zmiňuji? Jsem přesvědčen, že
naše programy mají význam i dopad. I když těžko měřitelný. Osobní vyprávění na praktická témata a přátelské chování otevírá dveře
k srdcím mnohých kluků a holek. Také zanechává stopu v paměti.

Miloslav Fanta přednáší.

Novinky, události a informace z naší kanceláře
Ray Harrison a 40 let International Needs

Zleva: Billy Kim, Billy Graham a Ray Harrison (Lausanne 1974)

Rádi bychom Vám, partnerům Nadace Mezinárodní potřeby, představili muže, který stál u zrodu mezinárodní organizace, do níž
jsme zapojeni. Ray Harrison, dnes šestaosmdesátiletý muž, pochází z Nového Zélandu. Jako mladík vystoupal na špičku vrcholového
managementu mezinárodní obchodní společnosti. Zároveň se angažoval jako křesťan v mezinárodní organizaci Mládež pro Krista
(Youth for Christ), v níž se stal předsedou. Zlomovým okamžikem pro
něj byla účast na Mezinárodním kongresu pro světovou evangelizaci, který před čtyřiceti lety uspořádal ve švýcarském Laussane jeden
z nejvýznačnějších světových evangelistů Billy Graham. Kongresu
se zúčastnili delegáti z mnoha národů. Setkání s křesťanskými pracovníky z celého světa udělalo na Raye silný dojem a v jeho srdci
se narodila – v té době pionýrská – vize: místo abychom cestovali
s křesťanským poselstvím a programy do cizích zemí, najdeme místní pracovníky tam, kde jsou. Nebudeme je učit, jak mají sloužit mezi
svými lidmi, protože kdo jiný to umí udělat lépe než právě oni? Oni
znají svou kulturu, zvyky své země, vědí nejlépe, kde „tlačí bota“.
Z této vize povstala zpočátku maličká, ale rostoucí a účinná služba
International Needs (IN), která nyní funguje asi ve třiceti zemích
světa. V rámci této organizace vyhledáváme finanční podporu partnerství pro místní křesťanské projekty v cizích zemích. Zásadou IN
je, že místní práci dělají i řídí místní lidé. Před čtyřiceti lety se tato
organizace narodila díky vizi jednoho muže. Projekty IN ovlivnily
a ovlivňují životy tisíců lidí na šesti kontinentech.

Potvrzení darů za rok 2014
Dary naší nadaci si zaměstnanci, podnikatelé i firmy mohou odečíst od základu daně. Stát vrátí našim dárcům část odvedených
daní a tím je zvýhodňuje. Minimální uplatnitelný dar pro fyzické
osoby je celkově 1000 Kč za rok (může to být např. i pět potvrzení
od různých neziskovek po 200 Kč). Podrobnosti: zákon o daních
z příjmů č. 586/1992 Sb., § 15 pro fyzické osoby a § 20 pro právnické osoby. Další důležitá fakta najdete v článečku níže.
Potvrzení o darech rozesíláme ve 2. polovině ledna automaticky
všem dárcům, na které máme kontakt (pokud jste nám nesdělili,
že potvrzení nepotřebujete). Změny ve svých údajích za účelem
potvrzení nám prosím sdělte nejpozději do 11. ledna 2015. Poté
už není možné přesouvat dary mezi osobami-příjemci potvrzení
a zpětně měnit již vydané potvrzení.

Možnost vyššího odpočtu z daní
Dříve si dárce mohl od daňového základu odečíst maximálně 10 %,
pokud byly jeho dary v té výši. Darujete-li více než zmíněných 10 %
základu daně, můžete si letos díky změně zákona odečíst více. Fyzické osoby si nyní mohou odečíst 15 % ze základu daně.
Chcete-li nám z tohoto důvodu dát dar navíc a nevíte, který z projektů si vybrat, zde je tip: podpořte program Zdravá mládež (více o něm
se dočtete zde pod nadpisem „Program Zdravá mládež v ČR“, variabilní symbol je 350, číslo našeho účtu je 139513054/2700).

Vánoční sbírka
Jako každoročně, i letos připravujeme sbírku, která obvykle trvá přes
celé Vánoce až do konce ledna příštího roku. Jakmile budeme mít
kompletní informace, vystavíme je na webové stránky.

Konečně máme nový web
Přes mnohé obtíže jsme na konci června spustili nové webové stránky www.mezinarodni-potreby.cz. Zveme Vás: určitě se na ně podívejte – jsou mnohem přehlednější než ty staré.
Najdete zde například novou interaktivní mapu lektorů v programu
Zdravá mládež na www.mezinarodni-potreby.cz (v menu je to část
Zdravá mládež – Přehled lektorů). Na mapě v dolní části stránky si
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můžete prohlédnout, kde v ČR podporujeme lektory, a po kliknutí
na fotografii lektorů si o každém přečíst více.
Pokud se budete přihlašovat k dálkové adopci, můžete snadno vyplnit přihlášku on-line. Po výběru dítěte nebo studenta Vás systém
provede potřebnými kroky. Po odeslání přihlášky Vám automaticky
přijde e-mail s fotografií vybraného dítěte.
Praktický je také RSS kanál, díky němuž si ve svém prohlížeči můžete nastavit sledování novinek z našeho webu (a přitom nemusíte
naše stránky opakovaně sledovat). Jakmile dovolí čas, plánujeme
další vylepšení.
Za pomoc s tvorbou webu děkujeme zejména Ing. Janu Plevovi,
který nám dobrovolnicky poskytl své profesionální služby.

Můžete nás propagovat na internetu
Pokud máte internetové stránky nebo nějaké spravujete, prosím
pomozte nám tím, že na ně umístíte kód našeho banneru. Máme
různé typy bannerů.
Můžete si je prohlédnout na www.mezinarodni-potreby.cz (v menu
je to část Chci přispět – Jiná pomoc). Vpravo od obrázků jsou kódy,
které stačí umístit na Vaše webové stránky bez nutnosti stahovat
obrázek banneru. Kód zajistí, že se náš banner zobrazí na Vašem
webu a že bude odkazovat na správnou část našich webových
stránek.

Jak snadno najdete naši dálkovou adopci
Z odkazu www.dalkova-adopce.cz se dostanete přímo na informace
o tomto programu.

Další změna v naší kanceláři
Letos se už podruhé pozměnilo personální obsazení nadace. Nejprve Lucii Štěpánovou vystřídala Karolina Tomšová. Tu po vzájemné
dohodě ještě ve zkušební době nahradila paní Romana Pilnáčková,
která pracuje na částečný úvazek. Její činností je veškerá rutinní
práce, bez které by nadace nefungovala dobře. Vyřizuje přihlášky
k adopci a základní komunikaci s dárci, zpracovává základní informace o dětech ze zahraničí, sleduje přijaté i odchozí platby, připravuje podklady pro účetní a další. Pro kancelář to bylo od jara
poměrně náročné období, doufáme však, že se vše opět ustálí.
Titulní stránka nového webu.

Variabilní symboly pro peněžité dary
Var.
symbol

Účel daru
Správa (provoz) nadace

010

Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí

011

Podpora práce výkonného ředitele nadace Petra Horáčka

015

Podpora práce projektové manažerky Daniely Horáčkové

016

Podpora práce koordinátorky Elišky Horáčkové

017

Podpora práce administr. pracovnice Romany Pilnáčkové

018

Dar do nadačního jmění

020

Fond rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby

201

Podpora Křesťanské misijní společnosti

250

Fond programu Zdravá mládež

350

Adresa: Nadace Mezinárodní potřeby,
Vinohradská 909,
560 02 Česká Třebová
IČ:
63836831
Tel.:
483 394 202
E-mail: nadace@mezinarodni-potreby.cz
Č. ú.: 139513054/2700 UCB Liberec
Web: www.mezinarodni-potreby.cz
www.zdrava-mladez.cz
www.dalkova-adopce.cz
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Dálková adopce PLUS® a Podpora studia biblických škol
Nepál:
variabilní symbol pro pravidelnou podporu sdělíme každému dárci poté, co se přihlásí, protože je pro každou osobu
v projektu speciální.
Dary bez variabilního symbolu jsou zaúčtovány do Fondu
rozvoje Nadace Mezinárodní potřeby (var. symbol 201),
o jehož použití rozhoduje správní rada.
Číslo našeho účtu:
139513054/2700 UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
Liberec

Najdete nás
na facebooku!

Nadace Mezinárodní potřeby vydává Čerstvé zprávy jako interní zpravodaj pro své
dárce a příznivce 2x ročně (nepravidelně).
Nadace Mezinárodní potřeby byla založena v r. 1995. Jejím posláním je podporovat křesťanské veřejně prospěšné projekty v ČR i v zahraničí: Dálková adopce
PLUS®, Zdravá mládež (přednášky na českých školách na etická témata) a jiné.
Není-li uvedeno jinak, zahraniční zprávy a fotografie v tomto vydání jsou
z partnerské organizace International Needs, české z našeho archívu.
Neprodejné.

